
DODATOK č. 2 

NÁJOMNEJ ZMLUVY 

/Z-1/2016/ 

 

Prenajímateľ:  Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

Šafárikova 30 

920 01 Hlohovec  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  

oddiel: Sro, vložka č. 14263/T 

zastúpený:  Mgr. Tomáš Borovský, konateľ 

IČO:    36255556 

DIČ:    2020173705 

IČ DPH:   SK2020173705 

IBAN:    SK45 0200 0000 0017 3079 2059 

 

a 

 

Nájomca:  Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 

Šafárikova 30 

920 01 Hlohovec,  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 

oddiel: Sro, vložka č. 37125/T 

zastúpený:               Jaroslav Miklovič, konateľ 

IČO:    50 182 161 

DIČ:    212 020 8948 

IČ DPH:   SK 212 020 8948 

IBAN:   SK 55 5600 0000 027 7041 6001 

 

uzavierajú podľa čl. IX. bod 1 Zmluvy Dodatok č. 1 /ďalej v texte iba dodatok/, predmetom ktorého je 

predĺženie doby nájmu. . Zohľadnením uvedenej zmeny doby nájmu sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. 

VI Čas nájmu nasledovne: 

 

Čl. VI 

 

Čas nájmu znejú: 

   

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom podľa tejto zmluvy sa uzaviera na dobu určitú do 31.3.2022.           

 

 Čl. II 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.        Zmena dodatku je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

2.        Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 

 

3.        Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom  nasledujúcim po dni  

           jeho zverejnenia na webovom sídle  Prenajímateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 Obč. zák. v platnom znení. 

  

4.       Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu v celosti  porozumeli a na znak toho, že   

          obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. Dodatok nebol uzavretý v tiesni,  

          omyle, za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne právne spôsobilé  

          k právnym úkonom v celom rozsahu a že ich spôsobilosť k právnym úkonom nie je obmedzená ani odňatá. 

  

V Hlohovci,  dňa  29.3.2019                                                            V Hlohovci, dňa  29.3.2019                                                               

Za Prenajímateľa:          Za Nájomcu: 

 

 

                                                                                  

Mgr. Tomáš Borovský 

konateľ 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

 Jaroslav Miklovič  

konateľ 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 

 

 



 


